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”Taivasten valtakunta on kuin 
sinapinsiemen, jonka mies 
kylvi maahansa. Se on pienin 

kaikista siemenistä, mutta kun sen 
taimi kasvaa täyteen mittaansa, 
se on puutarhan kasveista suu-
rin. Lopulta se on kuin puu, niin 
että taivaan linnut tulevat ja pesi-
vät sen oksille” (Matt. 13:31-32). 
Näin Jeesus rohkaisi kuulijoitaan 
ja edelleen meitä Raamatun luki-
joita. Ihmissilmä näkee usein vain 
pienen ja vaatimattoman sieme-
nen, mutta Jumalan suunnitelmis-
sa pienestä on määrä kasvaa suuri.

sinapinsiemen 
raamatussa

Raamatun pelastushistoria todis-
taa monta kertaa sinapinsiemenen 
opetuksen olevan luotettava. Ko-
ko ihmiskunta on alun perin läh-
töisin vain yhdestä, Adamista. Ve-
denpaisumuksessa säilyi vain yk-
si perhe, ja siitä perheestä on koko 
nykyinen ihmiskunta peräisin. Va-
litessaan itselleen omaisuuskan-
san Jumala valitsi vain yhden, Ab-
rahamin, ja antoi hänelle lupauk-
set taivaan tähtiä ja meren hiekkaa 
suuremmasta jälkeläisten luvus-
ta. Egyptissä Jaakobista ja hänen 
perheestään kasvoi suuri kansa. 
Käyttämällä Assyriaa ja Babyloni-
aa ruoskana Jumala rankaisi kan-
saansa kovalla kädellä, mutta an-
toi kuitenkin kansan pienen jään-
nöksen palata takaisin luvattuun 
maahan ja rakentaa uudelleen Je-
rusalemin ja sen temppelin, ja sen 
jäännöksen keskelle Jumala sitten 
lähetti Poikansa. 

Jeesuksen suuresta kannatta-

jajoukosta suurin osa loukkaantui 
ja kääntyi pois, ja jäljelle jäi vain 
pieni joukko. Sitä pientä joukkoa 
Jeesus rohkaisi: ”Älä pelkää, pieni 
laumani. Teidän Isänne on päät-
tänyt antaa teille valtakunnan” 
(Luuk. 12:32). Pieni joukko lähe-
tettiin kaikkeen maailmaan julis-
tamaan evankeliumia, ja nyt sie-
menestä on kasvanut suuri puu, 
maailmanlaaja Kristuksen kirkko.

sinapinsiemen kirk-
kohistoriassa

Kirkkohistoriakin todistaa sina-
pinsiemenen voimasta. Lukemat-
tomia kertoja oikea usko on ollut 
vain pienen joukon tai vain yhden 
ihmisen uskon rohkeuden varassa, 
mutta se rohkeus on ollut Juma-
lan antamaa, ja siksi se on myös 
saanut kestää ja puu on taas 
alkanut versoa uusia, tuorei-
ta oksia.  Jumala on herättä-
nyt oikeaan aikaan ja oikeas-
sa paikassa niitä, joiden työn 
kautta hän on säilyttänyt val-
takuntansa ja antanut sen 
kasvaa.

sinapinsiemeniä 
kylvämään

Vanhassa kristikun-
nassa – eikä vähiten 
Suomessa – me tus-
kailemme raamatulli-
sen uskon vähäisyyttä, 
ja tuskailu johtaa hel-
posti kaiken näkemi-
seen negatiivisesti. Jo-
ka puolella on vain uh-
kia ja luopumusta ja 

vihollisia, joita vastaan täytyy tais-
tella. Mutta Kristus on sama ei-
len, tänään ja iankaikkisesti. Hän 
on yhä edelleen se, joka voi kasvat-
taa pienestä suurta. Entä jos syn-
kistelyn sijaan kylväisimme uskos-
sa ja toivossa sinapinsiemeniä ja 
oppisimme iloitsemaan jokaises-
ta pienestä versosta, joka maas-
ta nousee. Niinhän enkelitkin tai-
vaassa tekevät. Ja onhan meillä 
lupa odottaa ja rukoilla, että Suo-
messakin vielä kerran siemenestä 
kasvaa suuri puu, ja vaikkei kas-
vaisikaan, on meille, pienelle lau-
malle, joka tapauksessa luvattu 
iankaikkinen Valtakunta. 

SINAPINSIEMENEN OPETUS

PÄÄKIRJOITUS

ville auvinen

MISSIOLOGIASTA JA SEN PUUTTEESTA
ville auvinen

Kirkon lähetystyön keskuk-
sen lähetysteologi, do-
sentti Jaakko Rusama, on 

nostanut keskusteluun tärkeän ja 
huolestuttavan asian. Hän totesi 
vastikään kirkon kansainvälisen 
työn arviointipäivässä, että teolo-
gian maisterin opintoihin ei kuulu 
lainkaan opetusta kirkon lähetys-
työstä. Rusama näkee ristiriidan 
kirkon puheiden ja käytännön pää-
tösten välillä. Lähetystyön sano-
taan olevan kirkon ydintehtävää, 
mutta kirkko ei kuitenkaan pidä 
huolta siitä, että sitä opetettaisiin 
sen tuleville työntekijöille. 

Rusaman huoleen on helppo 
yhtyä. Varsinkin kun yleinen il-
mapiiri yhteiskunnassa suhtautuu 
yhä negatiivisemmin perinteiseen 
lähetystyöhön ja pitää sitä lähin-
nä kulttuuri-imperialismina, oli-
si kirkon entistä selkeämmin kes-
kityttävä ydintehtävänsä esillä pi-
tämiseen ja toteuttamiseen: evan-
keliumi Kristuksesta kaikille kan-
soille. Olisi tietenkin toivottavaa, 
että kirkon työntekijät omaksuisi-
vat tämän kirkon työnäyn jo kou-
lutuksessaan, mutta kun näin ei 
käy, ovat seuraukset masentavia. 
Rusama toteaakin, että Kirkon tut-
kimuskeskuksen selvitysten mu-
kaan erityisesti nuorempi papisto 
suhtautuu lähetystyöhön välinpi-
tämättömästi tai jopa kielteisesti. 

Ei oikeastaan ole ihme, että 
teologisessa tiedekunnassa mis-
siologiaa ei opeteta. Tiedekunnan 
opetus on puhtaasti akateemis-
ta, eikä sen perustana ole kristil-
linen usko. Toki lähetystyöstäkin 
voidaan puhua vain akateemisesti 
kuvailevalla tavalla, mutta niin pi-
an kuin missiologiaan liittyy kysy-
mys Kristuksen ainutlaatuisuudes-
ta, tai pohditaan sitä, miten kristil-
linen todistus parhaiten saavuttai-

si kaikki kansat, käy se sopimat-
tomaksi tiedekunnan agendaan. 
Taustalla on laajempi ongelma. 
Yliopistossa opetetaan teologiaa, 
ja kirkossa harjoitetaan teologi-
aa, mutta näillä kahdella teologial-
la on kovin vähän tekemistä tois-
tensa kanssa. Kirkon tuleville teo-
logeille opetetaan yliopistoteologi-
aa, joka on vapaata kirkon uskos-
ta ja joka vain kuvailee tutkimus-
kohdettaan. Sen jälkeen he mene-

vät töihin kirkkoon, ja heidän edel-
lytetään sitoutuvan kirkon uskoon 
ja toimivan kirkollisina teologeina. 
Vähän kärjistäen voisi sanoa, että 
kirkon papit eivät saa yliopistossa 
koulutusta tuleviin tehtäviinsä. 

Julkaistu Kulmakivessä 1/2016
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Vahingossa läpi

Tulin valituksi kirkolliskokouk-
seen keväällä 2012, kun olin lu-
pautunut Tunnustuksellinen -ni-
miselle listalle keräämään ääniä 
Oulun hiippakunnan eteläpäästä. 
Vakiintunut läpimenijämme oli ol-
lut kirkkoherra Lasse Marjokor-
pi. Nyt Kemijärven profeetta oli 
eläköitymässä ja jättäytyi listalta. 
Päädyin yllätyksekseni ensimmäi-
seksi perintöprinssiksi, vaikken 
mikään äänikuningas ollutkaan. 
Oli pakko lähteä Turkuun.

Avaan tuumailujani, koska ar-
vaan jakavani monien kanssa sa-
mantyyppisen kokemusmaailman.

Vierauden kokemus

Ns. Heikan mietinnön (2004) seu-
rauksena oli käynyt selväksi, et-
tä naispappeuden vastustajien ti-
la kirkossamme oli entisestään ka-
ventunut. Olin jo harjoitellut tilan-
netta, koska kuuluin niihin Etelä-
Suomen poikiin, jotka piispa Ola-
vi oli ordinoinut. Nyttemmin ordi-
naatiosulku oli jokseenkin täydel-
linen. Pian tie vakinaisiin papin-
virkoihinkin nousi meiltä pystyyn. 
Sitten joitakin ystäviä erotettiin vi-
roistaan. Kirkossa alkoi tuntua olo 
jos ei suorastaan vainotulta, niin 
ainakin kovin epätoivotulta. Olin-
ko se kuuluisa viimeinen mohikaa-
ni? Näissä tunnelmissa minut va-
littiin kirkolliskokousedustajak-
si. Eli päättämään sen instituution 
asioista, jossa tunsin syvää muu-
kalaisuutta. En myöskään kokenut 
lahjoihini ja voimavaroihini kuulu-
van pamflettimaisten puheiden pi-
tämistä Lassen tapaan, enkä miel-
tänyt itseäni kirkolliseksi haisteli-
jaksi ja taistelijaksi. Kuinkahan pa-

hoin äänestäjät olivat erehtyneet? 
Suunnittelin estäväni vahingon 
seuraavalla kerralla ainoalla var-
malla keinolla, joka ehdokkaaksi 
kutsuttavalla on käytettävissään. 
Mieli muuttui ja kerron miksi.

Kirkon asiasta tuli 
minunkin asiani

Toivottavasti ratkaiseva syy pää-
tökseeni on hengellinen. Aika pal-
jon olen askarrellut Lutherin ris-
tinteologian äärellä. Olen myös 
yrittänyt ymmärtää kristillisen kir-
kon pitkää historiaa – hajaantu-
misten, luopumisten, maallistu-
misen, lahkolaistumisen ja uudis-
tumisaikojen historiaa. Ja ennen 
kaikkea olen joutunut kysymään, 
mitä merkitsee Hengen luoma yk-
seys, pyhyys, katolisuus ja aposto-
lisuus.

Onhan elämänkoulullakin iso 
merkityksensä. Jouduin 25-vuoti-
aana Sleyn hallitukseen tilantees-
sa, jossa murskaenemmistö yrit-
ti tosissaan muuttaa liikkeen linjan 
”kirkolliseksi”. Kokenut kehäket-
tu Leo Norja toimi puheenjohtaja-
na. Kyyti oli sen verran kylmää, et-
tä kirkolliskokous on siihen verrat-
tuna tuntunut samanmielisten klu-
bilta. Huomasin Sleyssä vuosien 
mittaan, että Tuntemattoman soti-
laan Antti Rokka oli kuin olikin oi-
keassa: Jos sie lähet juoksemaan, 
saat juosta Pohjanlahteen saakka. 
Mutta jos et lähde hitoillakaan, niin 
minkä hää tekkee?

90-luvun lopussa ja Sleyn kähi-
nöissä syntyi myös Luther-säätiö. 
Alkuaikoina auttelin näitä veljiä ja 
sisaria jonkin verran. Säätiön hel-
masta kasvaneen Lähetyshiippa-
kunnan agendaan taitaa nykyisin 
kuulua oman kirkon perustaminen. 

Viime vuosina en ole oikein jaksa-
nut seurata heidän linjauksiaan. 
Toisaalta Lähetyshiippakunta sa-
moin kuin 1920-luvulla syntyneet 
luterilaiset vapaakirkot ovat mie-
lenkiintoinen laboratorio maam-
me hengellisessä kentässä. On mo-
nia projekteja, joista ajattelen, että 
onneksi joku muu on niitä kokeil-
lut. Ei ole itse tarvinnut. 

Olen toiminut viitisen vuotta le-
stadiolaisvoittoisen seurakunnan 
pappina sekä vähän pidemmän ai-
kaa evankelisväritteisessä keski-
pohjalaisseurakunnassa. Yli kym-
menen vuotta seurakuntapappina, 
vuosi sotilaspappina ja viisi herä-
tysliikkeen palveluksessa ovat jääh-
dyttäneet kiihkeintä idealismia. Ny-
kyisin mahdun jo kokovartalopei-
liin. Myös kuva erilaisten yhteisö-
jen auvosta on saanut raadollisem-
pia sävyjä. Ihailtujen auktoriteetti-
en ominaisuudet ovat usein muut-
tuneet omituisuuksiksi. Marttyy-
rius on kiitettävää, mutta itse valit-
tu marttyyrius etovaa. Kristus ra-
kasti teloittajiaan ja Stefanus kivit-
täjiään. Miksi minua sen sijaan hal-
litsi katkeruus ja kaltoinkohdellun 
loukkaantuminen, kun luulin kan-
tavani ristiä? 

Aloin jotenkin viihtyä Turussa 
saatuani katsella mediasta vapaita 
näköaloja. Kirkollinen todellisuus 
ei ole edelleenkään niin mustaval-
koinen ja viholliskuville perustuva 
kuin sotapropaganda väittää. Kai-
nin ja Abelin leirien välillä ei juok-
se erehtymättömän empiirisesti ha-
vaittava Aurajoki. Hengellistä huol-
ta kirkostamme kantavia on paljon. 
Olen ihastunut siitä, miten paljon 
evankeliumin työtä tehdään siellä-
kin, mihin itse en pääse. ”Minä iloit-
sen siitäkin, kunhan Kristusta vain 
kaikin tavoin julistetaan, oli tarkoi-

KONSILIAARIN OPPIVUODET
pasi palmu

tus vilpitön tai ei.” Yllättävän moni 
arvostaa sitä, että me vanhan suun-
nan miehet olemme talkoissa mu-
kana, vaikka meitä ei aina avajais-
messussa näkyisikään. Meidät ha-
luaisi pitää mukana myös moni sel-
lainen, joka on virkakysymykses-
sä päätynyt eri kannalle. Aika pieni 
on lopulta se liberaalin median hel-
limä joukko, joka mieluiten heittäi-
si meidät laidan yli. Ken elää, se nä-
kee, miten mannerlaatat liikkuvat.

Kuluneen istuntokau-
den suuret kysymykset

Moni on sydän kylmänä odotta-
nut, milloin parisuhdelaki rymis-
telee voimalla täysistuntosaliin. 
Tämä nelivuotisjakso taisi olla su-
vantovaihe; edellinen kirkollisko-
kous poreili rukoushetken kanssa. 
Nyt levyä piti lämpimänä ajoittain 
arkkipiispa. Loppupuolella istun-
tokautta tuli sitten edustaja-aloi-
te, jossa pyydettiin selvitystä mm. 
uuden avioliittolain vaikutuksis-
ta kirkossa. Yleisvaliokunta piis-
pa Jolkkosen johdolla laati hienon 
mietinnön, jossa todettiin kirkon 
voimassaoleva avioliittokäsitys. Ei 
sen muuttamiseen ole mitään syy-
tä. Mietintö oli yllättäen yksimie-
linen. Sopii myös todeta, että vir-
sikirjan lisävihkoja uudistettaessa 
kukaan ei esittänyt, että joku lau-
lu pitäisi tehdä parisuhteensa re-
kisteröineiden kanssa vietettävään 
rukoushetkeen. Tätä vähän jänni-
tin, kun itse istuin käsikirjavalio-
kunnassa.

Paljon suuritöisempiä asioita 
vaalikaudella olivat seurakuntara-
kenteen uudistus sekä virsikirjan 
lisävihkojen laatiminen. Edellinen 
jäi kesken, koska paketti ei saanut 
määräenemmistöä. Jälkimmäiset 
hyväksyttiin. Seurakuntaremon-
tissa äänestin yhtymämallin puo-
lesta. Ajattelin, että tärkeintä oli-
si seurakuntien mahdollisimman 

suuri toiminnallinen itsenäisyys. 
Talous ja hallinto hoidettakoon 
isommissa yksiköissä. Toivoin, et-
tä tätä kautta voisi avautua polku 
siihen, mihin aika ei vielä ole kyp-
sä: henkilöseurakuntiin tai ainakin 
hyväksyttyihin paikallisseurakun-
tarakenteen ulkopuolisiin messu-
yhteisöihin, jotka ovat osa kirkko-
amme. 

Entä ne virsikirjan lisävihkot? 
Minusta niistä löytyy sekä hyvää 
että luultavasti hyvin lyhytkestois-
ta. Jotkut laulut ovat jo lyöneet it-
sensä läpi, jotkut ovat melkoisen 
ohutta teologiaa, toiset sanoitta-
vat uskonkokemuksen raikkaasti. 
Lisävihkoissa sallittanee suurem-
pi kokeiluvapaus kuin varsinai-
sessa virsikirjassa. Riittävän hyviä 
ne ovat sitä tarkoitusta varten, et-
tä virsikirjan kokonaisuudistusta 
tehtäessä tiedetään, mihin suun-
taan kannattaa tai ei kannata ede-
tä.

Olen yhdessä Erkki Koskennie-
men kanssa kirjoittanut blogia nel-
jän vuoden ajalta. Kiinnostuneet 
löytävät kirkolliskokousjuttumme 
Sleyn sivuilta (sley.fi/blogit/kir-
kolliskokousblogi).

Mitä on edessä?

Kirkon päätöksenteko on ka-
malan kankeaa ja hidasta. Se joh-
tuu määräenemmistösäädöksistä 
ja välillisestä vaalista. Lämpimästi 
puolustan tätä kankeutta. Ikuisten 
aarteiden vaalijaksi uskottua kirk-
koa eivät saa viedä erilaiset päivä-
perhosaatteet. Toisaalta, mikään 
hallintomalli ei takaa suojaa eikä 
mikään ajallinen yhteisö voi paeta 
maailmaa. On epäkristillistä luul-
la muuta.

Jotkut ajattelevat hengellisen 
uudistuksen maassamme alka-
van kansankirkon raunioilta. Mil-
loin niin on tapahtunut? Kaikkial-
la, mistä kirkko on väkivalloin tu-

kahdutettu tai missä se on tehnyt 
itsensä tarpeettomaksi, voidaan 
todistaa hengellistä autiutta ja uu-
denlaisten henkien mellastusta. 
Pohjois-Afrikan donatolaishajaan-
nus ei tuonut hengellisen uudis-
tuksen aikaa kirkolle, eikä kirkkoa 
vahvistanut myöskään donatolais-
liikkeen häikäilemätön vainoami-
nen. Sen sijaan noilla alueilla to-
distettiin pian islamin voittokul-
kua. Olen aika varma, että kukaan 
kristitty ei ilakoi kansankirkon sa-
vuavilla raunioilla. Siellä juhlivat 
pidäkkeetön materialismi, ateis-
mi ja uuspakanuus. He, jotka ovat 
vastuussa kirkosta nyt, eivät silloin 
ole keskuudessamme tekemässä 
julkirippiään. Siksi olisi jaksetta-
va nähdä arkkipiispojen, mietin-
töjen ja viraltapanojen yli. Silloin 
kun Jumala tahtoo, tyyli muuttuu. 
Ihmiselle on melkoinen etuoikeus, 
jos hän saa olla palvelemassa Ju-
malaa. Mitä väliä sillä, miten tämä 
aika tuon palveluksen arvioi? 

Ilmestyskirjan 3. luvussa Ylös-
noussut puhuttelee Sardeksen seu-
rakuntaa: ”Herää ja vahvista si-
tä, mikä vielä on jäljellä, sitä, mikä 
jo oli kuolemaisillaan.” Sardeslais-
ten pitäisi muistaa sitä, miten sa-
na otettiin vastaan, olisi tarkattava 
sitä ja tehtävä parannus. Sielläkin 
oli edelleen muutamia, jotka ovat 
säilyttäneet vaatteensa valkoisi-
na. Tässä on sana meille, jotka toi-
mimme kirkossamme sen erilaisis-
sa tehtävissä. Jos joku kokee, että 
on oikeutettu tai peräti velvoitet-
tu lähtemään, en voi määrätä hä-
nen omaatuntoaan. Itse ajattelen, 
että iestä kannetaan niin kauan, 
kunnes toinen sen riisuu. Jos se 
minulta riisutaan seuraavissa kir-
kolliskokousvaaleissa, en itke pet-
tymyksen kyyneleitä. Jos vielä vi-
helletään mukaan, silloin kuuluu 
mennä.
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kia kaikki puhuttu ja kirjoitettu ja 
pitää se, mikä on hyvää. Muutoin 
pikkusormen antamalla me ase-
tumme kaltevalle pinnalle, jon-
ka päässä ei ole muuta kuin sen 
vapauden menettäminen, jonka 
Kristus Jeesus ristillä meille an-
saitsi.

Mutta mitä tekee se, joka tie-
tonsa tai asemansa tai momentu-
minsa käyttäen ajaa rivien välis-
sä adiafora–kysymyksessä kan-
tansa vallitsevaksi tai tahtonsa lä-
pi oman taustayhteisönsä päättä-
vissä elimissä? Kutsuisin sitä in-
himillisesti demokratiaksi var-
jotuksi yksin/harvain-vallaksi. 
Teologis-hengellisesti sanoisin 
sitä suorin sanoin vääräksi opik-
si! Pyhä Henki, joka johtaa kaik-
keen totuuteen, toimii Raamatun 
sanassa. Kirkollisen keskusjoh-
don nykymuotoinen kanoninen 
laki heidän vaihtuvissa uusim-
missa päätöksissään on paluuta 
inhimillisen pimeyden vankilaan. 
Mutta sitä on myös minkä tahan-
sa tosiuskovaisten yhteisön joh-
don tai suunnannäyttäjän toisen 
asteen laiksi ajama kanta asias-
sa, jossa oikeasti vallitsee vapaus 
ja neuvotteluvara. Ei ole olemas-
sa väliaikaista ylikireälle vedet-
tävää linjausta ilman raamatulli-
sen vapauden menettämistä! On 
siis synti sitoa omiatuntoja mil-
lään muulla paitsi selkeällä Raa-
matun sanalla!

pitääkö kuu-
lua vai erota?

Valtaisalla johdannolla ja käsit-
telyllä voin lopettaa lyhyesti pää-
kysymykseen, joka on paljastanut 
em. ongelman. Se on kysymys sii-
tä, pitääkö kuulua Suomen ev.lut. 
kansankirkkoon - vaiko - pitääkö 
Suomen ev.lut. kirkosta erota vä-
littömästi.

Jotkut uskonystävistä, myös 
pappisveljistä, ovat tarjonneet 
toista, toiset toista. Itse asiassa 
ovat toistuvasti paatoksella lähes 
vaatineet seuraamaan kantaan-
sa. Toki on myös ollut puolivälin 
käsityksiä tai asiaa perinpohjai-
sesti miettiviä. On - Jumalan kii-
tos - näkynyt myös selkeitä ja pe-
rusteltuja kannanottoja, joissa on 
oikeasti tarkoitettu totta, kun on 
sanottu, että ”tämä on vain mi-
nun mielipiteeni”.

Edellä mainittuun esimerk-
kikysymykseen kirkkoon kuulu-
misen vaihtoehdoista pitää kä-
sittääkseni vastata ”EI”. Vasta-
ta samalla tavalla ”EI” molem-
piin päinvastaisiin vaatimuksiin. 
Miksikö? Koska on raamatullis-
luterilaisia syitä, joihin perustu-
en kumpi tahansa ratkaisuista on 
oikea. 

Kristittyinä me olemme sido-
tut Herraamme Jeesukseen ja Ju-
malan kirjoitettuun sanaan tin-
kimättömästi. Jos tältä pohjal-
ta teet ratkaisun jäädä kansan-
kirkon jäseneksi, tee se tästä us-
kosta tinkimättä ja vaikuta 
kaikin keinoin raamatulli-
sen uskon ja elämän puoles-
ta siellä. Riippumatta siis 
siitä, minkä arvostelun tä-
hän antavat kirkolliskoko-
uksen päätökset ja piispo-
jen kaitsenta. Mutta älä 
tee kompromissia oman-
tuntosi kohdalla!

Jos taas haluat ero-
ta (tai et!) Suomen ev.lut. 

kirkosta, tiedä, että meillä on 
Suomessa mielipiteen- ja uskon-
vapaus. Sitäkin on kalliina asiana 
kunnioitettava.

Jos esim. näet kirkollisveron 
maksamisen menevän kokonais-
kirkossa tai paikallisseurakun-
nassa niin suurella prosentilla 
turhaan tai väärään tai toissijai-
seen, ettei omatuntosi salli sinun 
rahoittaa omalta osaltasi moista, 
silloin sinulla on riittävä syy ero-
ta, jos näin omassatunnossasi tu-
let sidotuksi faktojen ja Raama-
tun opetuksen kanssa.

Mikä kuitenkin on tässä pää-
asia tai ongelman esiin nostava 
seikka, on se, että me emme voi 
mestaroida tai sitoa omiatuntoja 
tavalla emmekä toisella ihmisinä 
omilla hurskaimmillakaan mie-
lipiteillämme! Emme voi lausua 
sitovaa em. kirkkokysymykseen. 
”Jonka Poika tekee vapaaksi, se 
tulee todellisesti vapaaksi”. Sil-
lä pohjalla pysyen ja siltä pohjal-
ta uskollisena työtä ja ratkaisuja 
tehden on ainoa hyvä vaihtoehto. 

Tällaisia puheenvuoroja 
yleensä kirjoittavat ne, jot-
ka pakonomaisesti halua-

vat korostaa, että kaikki me olem-
me samassa veneessä. Jeesushan 
sanoi: ”että he yhtä olisivat” - joil-
lekin se merkitsee kaiken muun 
jäämistä toisarvoiseksi. Allekir-
joittaneella ei puolestaan ole ollut 
sellaisen yhteen paattiin pakotta-
misen tarvetta. Erilaisia Titani-
cin kohtaloita on paljon jo ilman, 
että sullomme umpimähkään tii-
viiseen karsinaan keskenään eri 
lailla, jopa aivan päinvastaisesti-
kin, ajattelevia ja uskovia.  Erilai-
suuksista vaikeneminen kasvaa 
ja muuttuu valheelliseksi tekopy-
hyydeksi. Jokainen itselleen re-
hellinen ja ajattelemaan tottunut 
tietää tuon johtavan henkiseen 
ja hengelliseen ristivetoon, min-
kä seurauksena kaaos ja nahina 
alkaa. Ja sen pahentuessa uljas 
ulkoinen seurakuntalaivakin saa 
vaurion ja uppoaa. Siis sen lisäk-
si, että erilaiset sumut, myrskyt ja 
jäävuoret uhkaavat ulkopuolella. 

Avoin, perusteltu ja hyväntah-
toinen keskustelu on paras inhi-
millinen avain asiassa. Hengelli-
nen tai teologinen avain on siinä, 
että lähtökohta ja tavoite on Raa-
mattuun pohjautuen ”Yksi Herra, 
yksi usko ja yksi kaste”. Näin hen-
gellisesti ne ovat de facto yhtä, 
joita yhdistävät sama raamatul-
linen usko Herraan Jeesukseen. 
Mutta ovatko he myös ulkoisesti 
samassa kirkkolaivassa kansan-
kirkkona, lähetyshiippakuntana, 
säätiöinä, järjestöinä, yhteisöinä 
tai herätysliikkeinä?

Totta puhuen vastaisin edelli-
seen kysymykseen ”luultavasti ei-
vät” ja antaisin asian olla. Mut-
ta nyt en voi! Nimittäin olen jo 
enemmän kuin jonkin aikaa ollut 
hämmästyksestä suu ja silmät au-
ki. Neuvottomuus on ahdistanut 
ja seuraukset pelottaneet. Olen 
monista eri hengellisistä ja kir-
kollisista julkaisuista seurannut 
keskustelua siitä, mikä on oikea 
ulkoinen viiteryhmä. Aivan omi-
tuisia ja raivokkaita keskustelu-
ja olen käynyt ihmisten kanssa, 
jotka ehdottomasti vaativat kan-
tansa ylivaltaa. Ja kun on kyseen-
alaistanut joitakin ajatuskulkuja, 
on saanut vastaansa - uskonystä-
viksi luulemiltani - naurua, vai-
kenemiseen ohjaavaa holhoamis-
ta tai jopa painokelvotonta maltin 
menettämistä.

adiafora-asioita

Ongelmaksi on yhä enemmän 
noussut kanta erilaisissa adiafo-
ra-asioissa. Eikä se yhtään hel-
pota, vaikka moni esille noussut 
kysymys onkin luokkaa ”toisek-
si tärkeimmät asiat”. Eri tavoin 

perustellen, kokemusta tai oppi-
arvoja hyväksi käyttäen on nois-
sa asioissa yhä enemmän paino-
tettu, että on vain yksi tapa me-
netellä kristitylle tässä ja nyt. Eh-
kä sivulauseen sivulauseessa on 
pienellä präntättynä, että tietyis-
sä asioissa on pelivaraa ja vaihto-
ehtoja. Eli asia ei ole yhteisen au-
tuaaksi tekevän uskon asia. Ky-
se ei myöskään ole ainoasta hurs-
kaasta ja ainoasta käytännön sa-
nelemasta ratkaisusta tai vaihto-
ehdosta. Oikeasti vaihtoehtoja on 
monia – myös monia kelvollisia 
ja hyviä. Mutta huomaa: näin pit-
källe keskustelua ei jatketa eikä 
neuvotteluja sallita. Jopa henki-
lökohtaiset ihmissuhteet elämän 
varrelta hyödynnetään kuin po-
litiikan maailmassa lobbaamalla.  
Suuri tai vaikutusvaltainen saat-
taa sanoa, että tämä on vain hä-
nen kantansa. Nöyränomainen 
viittaaminen omaan persoonaan 
vaikuttaa usein heikkojen veljien 
ja sisarten omantunnon tulemis-
ta sidotuksi ko. henkilön kantaan.

vapauteen meidät 
on vapautettu

Miksi tämä on niin tärkeää? Te 
tunnette ne monet raamatunkoh-
dat, jossa meille kerrotaan, miten 
meitä on tehty vapaiksi ihmis-
ten tai enemmistön mielipiteistä. 
Meidät on tehty vapaiksi Jumalan 
kirjoitetun sanan armolla ja to-
tuudella! Mutta jos me luotamme 
nyt tiettyyn tai tiettyihin ihmi-
siin Raamatun sijasta, me olem-
me luopumassa vapaudestamme. 
Voiko joku tietää ja uskoa sinun 
puolestasi? Ei voi! Sinun vapau-
teesi kuuluu Jumalan sanalla tut-

YKSINKERTAISTA, VAIKEAA JA TÄRKEÄÄ
vesa kiertokari

”Me emme voi 
mestaroida tai 
sitoa omiatuntoja 
tavalla emmekä 
toisella ihmisinä 
omilla hurskaim-
millakaan mieli-
piteillämme.”

”Eri tavoin perus-
tellen, kokemusta 
tai oppiarvoja 
hyväksikäyttäen 
on noissa asiois-
sa yhä enemmän 
painotettu, että 
on vain yksi tapa 
menetellä kristi-
tylle tässä ja nyt.”

Kommenttipuheenvuoro pakollisista, turhista tai vahingollisista linjanvedoista

Vesa Kiertokari 
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kohta on negatiivinen. Heille vaih-
toehdoksi kelpaa ateismi, kristin-
usko tai miltei mikä tahansa muu 
kuin heidän oma uskontonsa. 

Muslimin ei pidä 
kääntyä sillä…

Jeesuksen antamasta lähetyskäs-
kystä huolimatta ja vastoin nyt il-
miöksi muodostunutta muslimi-
en kristityksi kääntymisen aaltoa, 
jotkut kristilliset johtajat ja teolo-
git sanovat, että muslimien ei tar-
vitse eikä pidä kääntyä kristityksi. 
Nyt tarkastelemme lyhyesti näitä 
argumentteja.

- Ei tarvitse kääntyä, koska us-
komme samaan Jumalaan. On 
totta, että valtaosa muslimeista 
ajattelee niin, että meillä on sama 
Jumala. Koska muslimit uskovat 
Aabrahamin, Jaakobin ja Joosefin 
Jumalaan, monet kristitytkin ajat-
televat, että kyse on samasta Ju-
malasta. Näin toki voi olla. Mus-
limien käsitys Jumalasta on kui-
tenkin monessa suhteessa toisen-
lainen, kuin mitä opimme Raama-
tusta. Siksi on perusteltua sanoa, 
että samaankin Jumalaan usko-
van muslimin on tarpeellista kään-
tyä Raamatussa ilmoitetun Juma-
lan puoleen. Tietä Jumalan luokse 
ei ole ilmoitettu islamissa. Jumala 
ei nimittäin ole läsnä muslimin pa-
ratiisissa vaan etäämpänä taivaas-
sa. Jos muslimit uskovat samaan 
Jumalaan kuin me, on meillä sitä-
kin suurempi syy kertoa, että Jee-
sus on tie Jumalan luo.

- Ei tarvitse kääntyä, koska he-
kin ovat Aabrahamin lapsia, ku-
ten mekin. Jeesus sanoi, että Ju-
mala voi herättää kivistä lapsia Ab-
rahamille (Luuk. 3:8). Sillä ei siis 
ole merkitystä, että on Aabraha-
min jälkeläinen. Olennaista on us-
koa Jeesukseen ja tulla Jumalan 
lapseksi. Muslimi ei oman uskon-
sa nojalla usko voivansa tulla Ju-
malan lapseksi. Tämä uutinen hä-
nen täytyy saada kuulla.

- Ei pidä kääntyä, koska se ai-

heuttaisi jännitteitä muslimiyhtei-
söön ja saattaisi vaarantaa käänty-
neen hengen. Lisäksi kääntyminen 
synnyttää yhteiskunnassa levot-
tomuutta. Suuri osa ensimmäisis-
tä kristityistä koki marttyyrikuo-
leman. Tämä ei ole ennenkään py-
säyttänyt lähetystyötä.

- Ei pidä kääntyä, koska kyse ei 
ole mistään objektiivisesta todelli-
suudesta vaan ihmisten erilaisis-
ta mielipiteistä ja erilaisesta kult-
tuurista, joka pitää hyväksyä sel-
laisena kuin se on. Toisaalta, jos 
Jumala on totta, on Jumalan suuri 
uutinen pelastuksesta uskon kaut-
ta Jeesukseen mitä tärkein 
asia tiedottaa muslimille-
kin.

käännyttä-
köön Jumala

Yleisessä kielen-
käytössä käänty-
minen ja käännyt-
täminen liittyy us-
konnon vaihtami-
seen. Sana “uskon-
to” ( ) 
esiintyy Raamatus-
sa vain neljä kertaa 
(esim. Ap. t. 26:5), 
ja viittaa aina ih-
mislähtöiseen us-
konnon harjoituk-
seen. Islamissa sa-
naa “uskonto”  (Al-
Din) käytetään ylei-
sesti kuvaamaan is-
lamin uskomusjär-
jestelmää ja islami-
laisten velvoittei-
den noudattamis-
ta. Niinpä muslimit 
yleisesti ilmoitta-
vat, että he haluavat 
“vaihtaa uskontoa”, 
kun he kertovat ha-
luavansa kääntyä 
kristityiksi. Tämä 
on meille kristityille 
hämmentävä ilmai-
su, sillä ymmärräm-

me, että kääntyminen tapahtuu 
Jumalan puoleen, eikä toisen us-
konnon puoleen. Niinpä jos ajatte-
lisimme, että “asiakas on aina oi-
keassa”, tulisi meidän hyväksyä 
muslimien käännyttäminen. Mut-
ta koska emme pyri ihmisen ai-
kaansaamaan uskonnon vaihtami-
seen, tyydymme kutsumaan ihmi-
siä kääntymään Jumalan puoleen 
ja jätämme toteutuksen Jumalan 
tehtäväksi.

SAAKO MUSLIMEJA KÄÄNNYTTÄÄ?
timo keskitalo

Otsikon kysymyksen voi-
si myös muotoilla: Onko 
lähetystyö oikeutettua 

muslimien keskuudessa? Tähän 
kysymykseen kristillisen kirkon 
vastaus on myöntävä. Lähetystyö 
kaikkien kansojen keskuudessa 
ei ole vain oikeus vaan Jeesuksen 
Kristuksen seuraajilleen antama 
nimenomainen tehtävä.

Kääntyminen ja 
käännyttäminen

Käännyttäminen-sanalla on paha 
kaiku. Todellisuudessa muslime-
ja eivät käännytä Suomessa muut 
kuin rajaviranomaiset. Käännyt-
täminen ei ole termi, jota käyte-
tään kristillisestä toiminnasta. Si-
tä termiä käyttävät vain ne, jotka 
käännyttävät henkilön rajalta pois 
maastamme. Poliittisesti voim-
me olla siis kannattamassa tai vas-
tustamassa rajoillamme tapahtu-
vaa maahan pyrkijöiden käännyt-
tämistä.

Kristillisessä kielenkäytös-
sä käännyttäminen viittaa ihmis-
lähtöiseen uskonnolliseen toimin-
taan, jolla henkilö saadaan pinnal-
lisesti kristinuskon kannattajak-
si ilman, että siihen liittyisi aitoa 
sydämen kääntymistä. Joskus pu-
hutaan myös käännynnäisten te-
kemisestä, mikä kuvaa asiaa vielä 
paremmin. Ymmärtääkseni kristil-
liset kirkot ja seurakunnat sanou-
tuvat yksituumaisesti irti kään-
nynnäisten tekemisestä. 

Varsinainen erimielisyys kos-
kee sitä, voiko kristillinen kirkko 
harjoittaa toimintaa, joka tähtää 
muslimin kääntymiseen. Kristilli-
sen kirkon on lähestulkoon pakko 
suostua siihen, että Jumala saa ai-
kaan kääntymistä puoleensa. Tä-
män kieltäminen merkitsisi Raa-
matun ja Jumalan toiminnan ko-

konaisvaltaista kieltämistä. Sen 
sijaan keskustelua käydään siitä, 
millä tavoin ihminen voi osallistua 
tähän Jumalan toimintaan maail-
massa.

Raamatussa kääntymistä Ju-
malan puoleen julistavat Vanhan 
testamentin profeetat, Johannes 
Kastaja, Jeesus ja apostolit. Kut-
sua kääntymiseen ei voi siis pois-
taa Raamatun mukaisesta julis-
tuksesta. Paavalin julistuksessa 
kääntyminen merkitsi myös yh-
destä uskonnosta toiseen käänty-
mistä, kun kreikkalaiset ja rooma-
laiset hylkäsivät antiikin klassiset 
jumalansa ja alkoivat uskoa Jee-
sukseen. Valtaosa ensimmäisten 
sukupolvien kristityistä oli käänty-
nyt muista uskonnoista. Siksi olisi 
hyvin outoa nyt torjua kääntymi-
seen johtava kristillinen toiminta.

Miksi muslimit kään-
tyvät kristinuskoon?

Muslimeja kääntyy nyt runsaas-
ti kristityiksi ilman kristillistä lä-
hetystyötä tai mitään kääntymi-
seen tähtäävää toimintaa. Syitä tä-
hän ilmiöön on monia. Muslimien 
kääntymistä Jeesukseen uskovak-
si tapahtuu ainakin näistä neljäs-
tä syystä: 

1. Raamatun sana kirjasta luet-
tuna, radiosta kuultuna tai satelliit-
ti-TV:sta nähtynä synnyttää uskon. 
Tiedämme, että näin asian täytyy-
kin olla, sillä Jumala toimii sanansa 
kautta synnyttäen ja ylläpitäen us-
koa sekä hengellistä elämää. Paava-
li opettaa, että evankeliumi on Ju-
malan voima meidän pelastumi-
seksemme. Olisi syrjintää, jos kiel-
täytyisimme kertomasta evankeli-
umia muslimeille. Mutta kun ker-
romme evankeliumin, Jumala toi-
mii sen kautta ja muslimit käänty-
vät Jeesukseen uskoviksi.

2. Ihmeet, merkit, näyt ja unet 
ovat ällistyttävän yleisiä kristityksi 
kääntyneiden muslimien keskuu-
dessa. Yliluonnolliset ja voimak-
kaat näynomaiset kokemukset liit-
tyvät jotenkin Jeesukseen tai hä-
nen ristiinsä. Näistä kokemuksis-
ta ei oikein voi syyttää kristillistä 
lähetystyötä, sillä ne ovat Jumalan 
suoraa toimintaa. Sen sijaan kris-
tityn tehtäväksi saattaa jäädä unen 
selittäminen tai hyväntahtoinen 
rukous muslimin puolesta hädäs-
sä. Jumala on se, joka parantaa ja 
antaa ilmestyksen.

3. Väittely on monille musli-
meille, varsinkin miehille, suurta 
viihdettä. Viihdyttävimpiin väit-
telyaiheisiin lukeutuu uskonnosta 
väitteleminen. Väittelyssä on usein 
tunnetta ja äänenvoimakkuutta 
pelottavassa määrin suomalaiseen 
mentaliteettiin verrattuna. Hel-
posti ajatellaan, että kristityn ei 
sovi väitellä. Sanotaan myös, että 
vaikka voittaisi väittelyn, saattaa 
menettää sydämen. Mutta Raa-
mattua tutkiva voi helposti huo-
mata, että Jeesus kävi väittelyjä 
tuon tuostakin uskonnollisten ih-
misten kanssa ja niissäkin väitte-
lyissä oli tunteen paloa ja volyy-
mia. Monille muslimeille väittely 
on ainoa sallittu tapa saada kuul-
la evankeliumi. Taitavan kristityn 
kanssa väittely antaa muslimil-
le luvan ajatella, että on älyllises-
ti mahdollista luopua islamista ja 
kääntyä kristityksi.

4. Pettymys omaan uskontoon 
on yleisempää muslimien keskuu-
dessa kuin koskaan ennen. Muuta-
man vuoden ajan vireillä ollut Syy-
rian kriisi on nostanut islamista 
esiin sellaisen raakuuden, joka on 
kauhistuttanut ihmisiä. Monet sil-
tä alueelta tulevat muslimit sano-
vat aivan avoimesti saaneensa tar-
peekseen. Heille etsinnän lähtö-
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Raamatussa on kertomuk-
sia, joissa Jumala näyttää 
voimansa. Ja niin että se 

voidaan havaita. Meri halkais-
tiin, Jumalan kansa kulki turvaan 
meren pohjaa pitkin vesimassat 
muureina molemmin puolin ja 
takaa ajavat sotilaat vaunuineen 
hukkuivat. Jumalan oma sai suu-
ren omaisuuden ja kertoi saa-
neensa sen Herralta. Sairas parani 
taudista, josta ei pitänyt parantua. 
Enkeli avasi vankilan ovet, apos-
tolit lähtivät vankilasta, julistivat 
jälleen evankeliumia eivätkä van-
gitsijat ymmärtäneet, miten se oli 
mahdollista.

Jumala toimi tosinaan näin. 
Edelleen hän voi toimia. Monet 
hänen omansa voivat keroa hänen 
ihmeellisistä teoistaan: Hän pe-
lasti ja hänen vastustajansa jou-
tuivat häpeämään. Hän auttoi ih-
meellisesti – tarvitsimme juuri si-
tä ja saimme. Hän antoi uskon 
monille.

Hän tekee toisin

Raamatussa on kohtia, joissa ta-
pahtuu toisin. Jumalan vastusta-
jat eivät kärsineetkään tappiota 
– päinvastoin. Eikä Raamattu sa-
no, että Jumala oli kaukana täs-
tä tilanteesta. Jeesus julisti mut-
ta ihmiset eivät ihastuneet, eivät 
monet edes hänen seuraajistaan, 
vaan lähtivät mielensä pahoitta-
neena pois hänen luotaan.  Ja Ju-
mala toimi juuri Jeesuksessa. Va-
littiin apostolit, joille uskottiin 
evankeliumin julistaminen ja sen 
määrittäminen, mikä on evanke-
liumin mukaista ja mikä ei, mut-
ta ei valittu älykkäimpiä, vaiku-
tusvaltaisimpia tai uskossa vah-
vimpia vaan tavallisia, heikkoja ja 
monia muita oppimattomampia. 
Eikä kyse ollut siitä, ettei valin-

nassa tapahtunut Jumalan tahto. 
Paavali kirjoittaa omista ja toisten 
apostolien vaiheista. Usein torjut-
tiin, halveksittiin, sai olla toisten 
sylkykuppi, joutui pakenemaan 
kuin takaa-ajettu eläin, sairaus ei 
parantunut ja toisinaan oli vain 
pieni joukko, joka kuunteli ja us-
koi. Kuitenkin Jumala toimi juuri 
apostolien kautta ja heillä oli eri-
tyinen tehtävä Jumalalta.   

Jeesuksen ristissä ei näkynyt 
Jumalan voima. Ihmiset tuomit-
sivat, pilkkasivat, häpäisivät eikä 
Jumala estänyt, että hänen Poi-
kaansa – ja Jumalaa itseään – 
kohdeltiin näin. Jumalan viholli-
set näyttivät voittajilta ja Jeesus 
tappion kärsineeltä. Mutta siinä, 
mikä näytti alhaiselta, heikolta ei-
kä monien mielestä ollenkaan Ju-
malan toiminnalta, Jumala toimi. 
Juuri siinä hän teki ihmeellisim-
män tekonsa.

Varsinkin uuden 
liiton aikana

Jumalalla on kaikki valta, hän 
on suurempi kuin kukaan eikä 
mikään ole hänelle mahdoton-
ta. Hän kaataa halutessaan suun 
henkäyksellä vastustajansa ja an-
taa omilleen, mikä heistäkin tun-
tuu vain hyvältä. Mutta aina ja 
useinkaan Jumala ei toimi näin. 
Hän kuin piilottaa voimansa ja on 
kuin käyttämättä sitä. Hän onkin 
siinä, mikä näyttää heikolta tai on 
sitä, hän toimii tavallisuudessa ja 
vaatimattomuudessa. Hän ei an-
nakaan omilleen, mitä he toivo-
vat, vaikka voisi antaa. Ne, jotka 
ovat häntä vastaan, menestyvät. 
Näyttää siltä, että varsinkin uu-
den liiton aikana Jumala toimii 
usein tai yleensä näin.

Leijona ja Karitsa

Ilmestyskirjan 5. luvussa Johan-
nes kertoo, mitä hän näki taivaas-
sa Jumalan valtaistuimen luona. 
Oli kirjakäärö, jota kukaan ei ollut 
arvollinen avaamaan – paitsi yksi: 
Juudan heimon leijona, Daavidin 
juuriverso, joka on saanut voiton. 
Näillä tarkoitetaan Jeesusta ja 
kerrotaan Jeesuksen suuruudes-
ta. Hän on se leijona, jolla on val-
ta ja jota kansat tottelevat – ku-
ten patriarkka Jaakob ennusti (1 
Moos 49:9-10). Hän on kuningas, 
joka syntyi Daavidin suvusta, lyö 
väkivaltaiset ja surmaa henkäyk-
sellään väärintekijät – kuten pro-
feetta Jesaja kertoi (Jes 11:1-4). 
Johannes kääntyi katsomaan tä-
tä suuruutta ja näki karitsan, joka 
oli kuin teurastettu. Tämä karit-
sa on Herramme. Hän on mahta-
vin Kuningas, jolla on kaikki val-
ta, mutta joka kätkee voimansa, ei 
näytä sitä ja on kuin karitsa. Tai 
hän näyttää voimansa siinä, mikä 
näyttää häviöltä, heikkoudelta ja 
pienuudelta. Näin Herramme toi-
mii usein ja juuri Uuden liiton ai-
kana. 

Miksi?

Miksi Jumala, joka voisi tehdä 
toisin, tekeekin näin? Usein us-
konasioissa ei pitäisi kysyä miksi. 
Asiat ovat niin kuin ne ovat, niin 
kuin Jumala on päättänyt ne, em-
mekä me tiedä miksi. Meidän teh-
tävämme ei yleensä ole sitä kysy-
äkään, ainakaan emme voi vaatia, 
että meidän täytyy saada vastaus. 
Jumala toimii niin kuin hän toi-
mii ja harvoin näyttää voimansa 
niin, että se voidaan nähdä, vaik-
ka voisi näyttää. 

Ehkä tämän verran voi vastata 
kysymykseen: miksi?: Jos Jumala 

näyttäisi voimansa ja käyttäisi sii-
nä ihmisiä, ihmiset taitaisivat ot-
taa ja saada suurta kunniaa. Aja-
teltaisiin, että nämä ihmiset ovat 
niin hyviä ja taitavia ja siksi ta-
pahtuu suuria. Kunnia kuuluu Ju-
malalle. Kun hän käyttää heikko-
ja, keskeneräisiä ja syntisiä ja toi-
mii siellä, missä ei ole voimaa ja 
loistoa, kunnian saa paremmin 
hän, jolle se kuuluu.

Miten hienoa!

Usein rakastamme näkyvää voi-
maa. Kun arvioimme seurakun-
nan kokoontumista, kysymme, 
oliko paljon väkeä, miltä tuntui ja 
tapahtuiko, mitä ei yleensä tapah-
du. Jos väkeä on, on koskettava 
tunnelma ja tapahtuu harvinais-
ta, ajatellaan, että Jumala toimii. 
Varmasti Jumala voi toimia siel-
lä, missä tuntuukin, että Juma-
lan toimii, mutta tae Jumalan toi-
minnasta ei ole väkimäärä tai tun-
nelma. Usein Jumala toimii siinä, 
missä näyttää heikolta, on niin ta-
vallista eikä tapahdukaan suu-
ria. Tietenkään nämäkään eivät 
ole tae Jumalan toiminnasta. Ju-
malan sana, evankeliumi, ehtool-
linen ja kaste ovat. Usein nämä 
ovat siellä, missä ei koeta ihmeel-
listä.

Miten hienoa, että saa us-
koa näin. Harvoin, tuskin kos-
kaan, näen itsessäni suurta, nä-
kyvää Jumalan voimaa. Ennem-
min heikkoutta, pahuutta, osaa-
mattomuutta, vaatimattomia tu-
loksia, ehkä sairautta ja murhei-
ta läheisten kanssa. Harvoin näen 
seurakunnassani ihmeitä, suuria 
joukkoja tai koen upeaa tunnel-
maa. Mutta ei tarvitse ajatella, et-
tä minun elämässäni tai tässä seu-
rakunnassa Jumala ei ole mukana 
eikä tee työtään. Hän toimii usein, 
ja juuri Uuden liiton aikana, heik-
koudessa ja vaatimattomuudes-
sa. Hän on ja tekee työtään siellä, 
missä hänen sanansa on.

Toisenlaista

Maahamme on tullut viime kuu-
kausia paljon turvapaikanhakijoi-
ta, joista monet ovat muslimeita. 
Mikä mahdollisuus! Moni on sa-
nonut, että Jumala on tainnut lä-
hettää nämä ihmiset meidän luok-
semme, koska me olemme olleet 
hitaita lähtemään heidän luok-
seen ja viemään sinne evankeli-
umia. Muslimi ei usko, että Jee-
sus ristiinnaulittiin. Jos olen ym-
märtänyt oikein, islam torjuu ris-
tiinnaulitsemisen varsinkin siitä 
syystä, ettei sen mukaan suurel-
le opettajalle ja profeetalle voi ta-
pahtua mitään näin häpeällistä.

Kristinusko on toisenlaista 
kuin lukemattomat uskonnot. Ju-
mala syntyy ihmiseksi ja suostuu 
heikkouteen, häpeään ja tappi-
oon. Hän tulee itse ja tuo lahjansa 
alas – niin alas, ettei kenenkään 
tarvitse sanoa: En yllä noin korke-
alle. Hän tulee sinne, missä olem-
me, ottaa meidät omakseen ja pe-
lastaa luokseen.

Tämä ei vastaa sitä, mitä ihmi-

nen luultavasti odottaa Jumalal-
ta. Toisaalta tämän parempaa uu-
tista ei ole. Tiedämme, ettemme 
yllä korkealle ja suuriin saavutuk-
siin. Mutta ei tarvitsekaan, kos-
ka Jumala tulee alas luoksemme 
pienuuteen, tavallisuuteen ja pa-
huuteen. Voitko kertoa tästä niil-
le ystäville, joita olemme saaneet 
maahamme? Juuri tätä uutista he 
tarvitsevat, ehkä kaipaavatkin.

Sitten kerran

Jumalan viimeinen sana ei ole nä-
kyvän voiman piilottaminen. Hä-
nen Poikansa saapuu kerran kun-
niassaan enkeleiden kanssa. Kaik-
ki kootaan hänen eteensä eikä ke-
nellekään jää epäselväksi, onko 
hän taivaan ja maan Herra, jol-
la on valta. Hän näyttää voiman-
sa, lopettaa kaiken pahan, hänen 
omansa saavat ikuisen elämän ja 
ne, jotka ovat häntä vastaan, tuo-
mitaan kadotukseen. Näin tapah-
tuu sitten kerran. Ehkä se het-
ki on pian. Siihen asti meidän on 
useimmiten tyydyttävä siihen, 
miten Jumala yleensä toimii.

MITEN JUMALA TOIMII?
JARI RANKINEN
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-Ristin kantaminen on aina vai-
keaa. Yksin ei kuitenkaan kanna-
ta jäädä vaan tulee hakeutua tois-
ten uskovien joukkoon. Ehkä hei-
tä kuitenkin löytyy myös sieltä pai-
kallisseurakunnasta. Uskovilla on 
täysi vapaus kokoontua kodeis-
sa sanan äärelle ja tällaisia ryh-
miä kannattaa perustaa. Jos omas-
sa seurakunnassa on mahdotonta 
olla mukana, kannattaa etsiä muu 
jumalanpalvelusyhteisö.

Tämä aika on paha

Tuovinen kokee ajan haasteeksi 
Raamatun auktoriteetin heikkene-
misen, sekä penseyden.

-Kun meiltä katoaa ymmär-
rys Jumalan pyhyydestä, alamme 
suosia syntiä elämässämme. Tä-
mä tuo mukanaan hengellisen la-
ma-ajan yksilön ja yhteisön tasol-
la. Haasteena on myös se, että kir-
kossamme ei puhuta selvästi kir-
kon hengellisesti elävistä ja kuol-

leista jäsenistä eikä helvetin todel-
lisuudesta. Herätysliikkeenä mei-
dän tulee pystyä herättämään ih-
misiä. Tarvitsemme taitoa evanke-
liumin kertomiseen ja uskoon kut-
sumiseen. Lähetyksen haasteena 
on vastustaa painetta, jossa lähe-
tyksen painopiste muuttuu diako-
niaan ja kirkkojen väliseen yhteis-
työhön. Haluamme olla evankeliu-
mia julistava, Raamattua opettava 
ja seurakuntia perustava lähetys-
järjestö, joka pitää kiinni Kristuk-
sesta ainoana pelastajana. Suurim-
pana haasteena on olla uskollinen 
Herralle Jeesukselle Kristukselle 
kaikissa elämämme ja toimintam-
me asioissa, Mika Tuovinen tote-
aa.

Taloushaasteita

Tuovinen kertoo Kansanlähetyk-
sen taloustilanteen olevan tällä 
hetkellä haasteellinen.

-Meillä ei ole varoja säästös-

sä pahoja päiviä varten. Meidän 
työmme ja opetuksemme tulee ol-
la sellaista, että kristikansasta löy-
tyy niitä, jotka sitoutuvat myös an-
tamaan työhön. Toiminnan kulut 
olivat viime vuonna muutama sa-
tatuhatta euroa suuremmat kuin 
tulot. Ryttylässä meillä on ongel-
mana majoitustilojen puute erityi-
sesti kesäaikaan, kun lapsia, nuo-
ria ja perheitä haluaisi tulla toi-
mintaamme enemmän kuin pys-
tymme majoittamaan, kertoo Tuo-
vinen.

Erityisen kiitollinen Tuovinen 
on kuitenkin Kansanlähetyksen lä-
hettien työstä.

-Uusien seurakuntien perus-
taminen maissa, joissa on vähän 
kristittyjä, on aina Jumalan ihme. 
Myös kotimaan työntekijät ja vas-
tuunkantajat laittavat kiittämään 
Jumalaa, Mika Tuovinen iloitsee.

KANSANLÄHETYS: RAAMATTU, 
HERÄTYS JA LÄHETYS
martti pyykönen

Tällä palstalla kysymme eri herätysliikKeiden ja järjestöjen kuulumisia.

-Kansanlähetys täyttää ensi vuon-
na 50 vuotta. Toimintamme on va-
kiintunut ja meillä on 70 lähetys-
työntekijää.  Kansanlähetysopisto 
on yksi suurimmista vapaan sivis-
tystyön oppilaitoksista. Yhteensä 
palkattuja työntekijöitä Kansanlä-
hetyksellä on 170, kertoo lähetys-
johtaja Mika Tuovinen

Kansanlähetyksen missio on 
”Evankelioikaa kansa evankelioi-
maan kansoja”.  

-Ihmisten voittaminen Kristuk-
selle on työssämme tärkeää. Evan-
kelioiminen on jonkin verran jää-
nyt vahvistuneen raamattuopetuk-
sen jalkoihin. Hyvää on se, että us-
kovat saavat sekavassa hengelli-
sessä ajassamme ravintoa. Me tar-
vitsemme sekä kalastajia että pai-
menia. Myös lähetystyö niiden pa-
rissa, jotka Jeesusta eivät tunne 
on kansanlähetysnäyn keskiössä. 
Olemme panostaneet paljon myös 
lapsi- ja nuorisotyöhön, Tuovinen 
kertoo.

Kansanlähetyksen vuoteen 
2015 mahtui monia uusia alku-
ja. Lähetystyössä uusia aloituksia 
oli pakolaistyö Ateenassa ja Ber-
liinissä. Berliinissä Kansanlähetys 
toimii seurakunnassa, jossa satoja 
muslimeja on kääntynyt kristityk-
si. Kotimaantyössä on liike pohti-
nut paljon evankelioimisen käy-
täntöjä ja teologiaa. 

Entäpä tunnus-
tusrintama?

Sisarenpoika ei olisi Sisarenpoika 
ilman, että se pohtisi tunnustus-

rintaman tilannetta juuri tänään. 
Kansanlähetyksen lähetysjohtaja 
Mika Tuovinen kertoo tunnustus-
rintaman merkitsevän hänen arki-
päiväisessä työssään erityisesti yh-
teyttä Suomen Teologiseen insti-
tuuttiin ja sen taustajärjestöihin.

-Tunnustusrintama on laajassa 
mielessä niiden joukko, jotka sa-
massa tahdissa tunnustavat apos-
tolista uskoa Jeesuksen herruu-
teen. Se tarkoittaa myös sitä lute-
rilaisten uskovien joukkoa, jotka 
kirkossa pitävät Tunnustuskirjoi-
hin perustuvaa uskoa esillä, Kan-
sanlähetyksen lähetysjohtaja ker-
too.

Lähetysjohtaja Tuovinen ker-
too, että Kansanlähetyksen suhde 
kirkkoon on hyvä. 

-Sadat kirkon seurakunnat ovat 
yhteistyökumppaneitamme lähe-
tystyössä.  Järjestämme myös laa-
jasti toimintaa seurakunnissa. Ai-
noat tiedossani olevat ongelmat 
liittyvät virka- ja avioliittokysy-
mykseen.  Kaikkialla emme saa lu-
paa jumalanpalvelusten pitämi-
seen. Jossain seurakunnat ovat 
sanoneet irti nimikkosopimuksia 
apostolisen virkakäsityksemme ja 
avioliitto-opetuksemme vuoksi.

Lähetysjohtaja Tuovinen nä-
kee evankelis-luterilaisen kirkon 
mahdollisuuksien asuvan eri-
tyisesti seurakuntalaisissa.

-Kun Martti Luther 
näki kansan surkean hen-
gellisen tilan, hän kirjoitti 
Katekismuksen ja kehot-
ti maallikkovoimin per-
heissä opettamaan sen 

pohjalta kristinuskon pääasioita.  
Olemme samankaltaisessa tilan-
teessa. Nyt tarvitaan selkeää julis-
tusta ja opetusta kristinuskon pe-
rusasioista sekä rohkeaa ihmisten 
kutsumista uskoon ja parannuk-
seen. Tarvitaan sekä oikea sisältö 
että rohkeus puhua se. Toiminnan 
muotoja on paljon. Uskon, että 
kristittyjen henkilökohtainen to-
distus on aina paras keino tavoit-
taa ihmisiä evankeliumilla. Tähän 
liittyy läheisten ja tuttavien pyy-
täminen hengelliseen tilaisuuteen 
tai jumalanpalvelukseen, Tuovi-
nen toteaa.

Entä jos kotiseurakunnassa ei 
voi tunnustussyistä käydä? Mika 
Tuovinen kehottaa etsiytymään ai-
na kristittyjen yhteyteen.

Paavalin synodin tuki ry:n vuosikokous pidetään 
Kiukaisten kirkossa lauantaina 19.3. klo 10.30. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat 
(§9) sekä yhdistyksen jäsenyysehtojen muutosta 

koskeva esitys. 

kokouskutsu
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Oleellista lain vanhurs-
kaudelle on, että siitä saa 
elämän vain sen toteutta-

ja. Lain vanhurskautta pidetään 
esillä, jotta jokainen saisi selville 
oman heikkoutensa, lakkaisi koet-
tamasta onnistua omin voimin lain 
kirjaimen varassa, se kun on mah-
dotonta, ja liittyisi uskon kautta 
Vanhurskauttajaan, ja jotta hän 
sitten saavuttaisi vanhurskauden, 
toteuttaisi sen ja eläisi siinä. Sillä 
vain vanhurskautettu voi toteuttaa 
sellaisen teon, jonka tekijä saa siitä 
elämän. Vanhurskauttaminen taas 
saadaan uskosta, niin kuin on kir-
joitettu: ”Mutta se vanhurskaus, 
joka uskosta tulee, sanoo näin: ’Älä 
sano sydämessäsi: Kuka nousee 
taivaaseen?’ se on: tuomaan Kris-
tusta alas, tahi: ’Kuka astuu alas 

syvyyteen?’ se on: nostamaan Kris-
tusta kuolleista. Mutta mitä se sa-
noo? ’Sana on sinua lähellä, sinun 
suussasi ja sinun sydämessäsi’: se 
on uskon sana, jota me saarnaam-
me. Sillä jos sinä tunnustat suul-
lasi Jeesuksen Herraksi ja uskot 
sydämessäsi, että Jumala on hänet 
kuolleista herättänyt, niin sinä pe-
lastut” (Room. 10:6-9).

Mikäli pelastut, sikäli olet van-
hurskas. Tämä sama uskomme on 
näet uskoa siihen, että Jumala on 
herättävä kuolleista meidätkin. 
Toistaiseksi hän vaikuttaa Hengel-
lään, että me hänen armonsa uu-
distamina elämme siveästi, oikeu-
den mukaisesti ja hurskaasti täs-
sä maailmassa (Tit. 2:12), mutta 
myöhemmin vielä senkin, että li-
hamme nousee kuolemattomana 

haudasta. Henkemme on jo hen-
gellisesti noussut kuolleista van-
hurskauttamisessa, ja sen ansiota 
on ruumiin ylösnousemus. ”Niin 
olemme siis yhdessä Kristuksen 
kanssa haudatut kasteen kautta 
kuolemaan, että niin kuin Kristus 
herätettiin kuolleista Isän kirkkau-
den kautta, samoin pitää meidän-
kin uudessa elämässä vaeltaman” 
(Room. 6:4). Jeesukseen Kristuk-
seen uskomalla me siis saavutam-
me pelastuksen, yhtä hyvin sen vä-
häisen jo toteutuneen alun kuin 
sen toivotun ja kaivatun täytey-
denkin.

Augustinus. Henki ja Kirjain. 
29. luku.

USKONPUHDISTUSTA ODOTELLESSA

Lauantai 19.3.2016

10.30 
Paavalin Syodin tuki ry:n vuo-
sikokous

12.00 
Avaus
- pastori Timo Hämäläinen
- teol. tri. Ville Auvinen 

13.00 
Esitelmä:
Mitä Luther sanoisi tänään?
- teol. tri. Timo Laato

14.00 

Ruokailu

15.30 
Esitelmä: 
Maahanmuuttajat kirkkoa 
haastamassa
- pastori Timo Keskitalo

17.00 
Keskustelu:
Onko uusi uskonpuhdistus 
mahdollinen?
- pstori Johan Helkkula
- pastori Eero Pihlava
- isäntänä teol. tri  Ville Auvinen

18.00-19.00 

Kanttiini auki

19.00 
Aattoseurat
- teol. tri. Timo Laato
- pastori Timo Hämäläinen
- lähetystyöntekijä Antti Kivi-
ranta
- musiikkia: Liitto Ensemble

Sunnuntai 20.3.2016

8.00 
Aamupala

10.00 
Vanhan käsikirjan messu
Liturgi:
- pastori Teuvo Huhtinen
Saarnaa:
- piispa Olavi Rimpiläinen
Kanttori:
- Risto Leino

12.00 
Lounas

14.00 
Päiväjuhla: 
Juhlapuhe, Paavalinsynodi 40 v
- teol. tri. Ville Auvinen
- pastori Juhana Tarvainen
- lehtori Sirkka-Liisa Huhtinen
- teol. maist. Tuomas Anttila

PAASTONAJAN KIRKKOPÄIVÄT

kiukaisten kirkko, eura

paavalin synodi 40 vuotta

Vapaaehtoiset lahjoitukset 
mahdollistavat  

Paavalin synodin toiminnan.

TERVETULOA JEESUKSEN NIMESSÄ!
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Sisarenpoika on Paavalin synodin jäsen-
lehti. Lehti ottaa mielellään vastaan kai-
kenlaista postia: keskustelupuheenvuoro-
ja, esirukouspyyntöjä, tapahtumaselostuk-
sia jne. Lähetetyt kirjoitukset julkaistaan 
tilan ja tarpeen mukaan.

Toimituksen osoite:
Ville Auvinen / Sisarenpoika
Suomen teologinen instituutti
Kaisaniemenkatu 13 A 4.krs
00100 Helsinki

Toimitus:
Päätoimittaja: Ville Auvinen
Toimitussihteeri: Martti Pyykönen
Vesa Kiertokari
Santeri Marjokorpi
Visuaalinen ilme ja taitto: Liisa Pitkäranta

Painopaikka:
Skyprint Oy

Paavalin synodi - Paulussynoden on käy-
tännön tarpeista syntynyt keskustelu ja yh-
teistyöelin kaikille, jotka tahtovat toimia 
Suomen evankelis-luterialisessa kirkossa 
Raamatun ja tunnustuksen mukaisen us-
kon ja elämän edistämiseksi. Synodi toi-
mii yhteistyössä samaa tavoitetta edistävi-
en koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa. 
Paavalin synodin jäseneksi pääsee allekir-
joittamalla kirkon virkaa koskevan julki-
lausuman vuodelta 1976.

Paavalin synodin tuki ry hoitaa synodin ta-
loutta ja muita juoksevia asioita. Hallitus 
hyväksyy anomuksesta tuki ry:n jäseneksi.

Pankkiyhteys:
Nordea FI19 1432 3000 2063 34

Internetosoite:
www.paavalinsynodi.net
Paavalin synodi on myös Facebookissa


